Routebeschrijving
Wij willen u als klant van Swartsenborgh laten weten dat wij ondanks de pollers die het stadsbeeld
van Dordrecht "sieren", tóch goed bereikbaar zijn!
U kunt zonder ook maar één poller (beweegbare paal in het wegdek) tegen te komen, onze winkel
bereiken. Als extra service willen wij u aanbieden gebruik te maken van de privé- parkeerplaatsen
achter ons pand.
LET OP! PERMANENTE SNELHEIDSCONTROLE OP RONDWEG DORDRECHT
Uit de richting Breda (A16):
Na de Moerdijkbrug 1e afslag nemen; 's-Gravendeel, Oud-Beijerland.
Bovenaan de afslag rechts de rondweg op; Papendrecht, ring Dordrecht.
4e afslag nemen; Centrum / industrieterrein de Staart.
Onderaan de afslag linksaf.
Weg volgen (over brug) tot kruispunt met ESSO station aan uw linkerhand.
Hier rechtsaf slaan de Noordendijk op en de weg blijven volgen.
Als u rechts Hotel Bellevue ziet, bent u in de Wijnstraat. Doorrijden tot aan poller. Daar rechtsaf de 's
Heer-Boeijenstraat in.
Na ca. 50 meter linksaf slaan (lijkt op een woonerf).
Nu nog twee maal inksaf slaan en doorrijden tot u rechts de dubbele deur ziet met de tekst
Swartsenborgh erop.
Als u in het bezit bent van een mobiele telefoon, belt u ons dan op dit moment, dan kunnen wij u een
parkeerplaats wijzen.
Uit de richting Gorinchem (A15):
Afslag Papendrecht, Dordrecht, Oud-Alblas nemen.
Bovenaan de afslag links.
Weg volgen (over brug) tot kruispunt met ESSO station aan uw linkerhand.
Hier rechtsaf slaan de Noordendijk op en de weg blijven volgen.
Als u rechts Hotel Bellevue ziet, bent u in de Wijnstraat. Doorrijden tot aan poller. Daar rechtsaf de 's
Heer-Boeijenstraat in.
Na ca. 50 meter linksaf slaan (lijkt op een woonerf).
Nu nog twee maal inksaf slaan en doorrijden tot u rechts de dubbele deur ziet met de tekst
Swartsenborgh erop.
Als u in het bezit bent van een mobiele telefoon, belt u ons dan op dit moment, dan kunnen wij u een
parkeerplaats wijzen.

Uit de richting Rotterdam:
Richting Gorinchem / Nijmegen ( A15 ) volgen.
Na de tunnel onder de Noord; 2e afslag nemen; Papendrecht, Dordrecht, Oud-Alblas. Bovenaan de
afslag; rechtsaf de rondweg op.
Direct na de brug 1e afslag nemen; Centrum / industrieterrein de Staart.
Onderaan de afslag linksaf.
Weg volgen (over brug) tot kruispunt met ESSO station aan uw linkerhand.
Hier rechtsaf slaan de Noordendijk op en de weg blijven volgen.
Als u rechts Hotel Bellevue ziet, bent u in de Wijnstraat. Doorrijden tot aan poller. Daar rechtsaf de 's
Heer-Boeijenstraat in.
Na ca. 50 meter linksaf slaan (lijkt op een woonerf).
Nu nog twee maal inksaf slaan en doorrijden tot u rechts de dubbele deur ziet met de tekst
Swartsenborgh erop.
Als u in het bezit bent van een mobiele telefoon, belt u ons dan op dit moment, dan kunnen wij u een
parkeerplaats wijzen.
Uit Dordrecht komend:
U rijdt de wijnstraat in vanaf de kant van Hotel Bellevue.
De weg volgen tot aan poller, voor de poller gaat u rechtsaf de 's Heerboeijenstraat in.
Na ca. 50 meter linksaf (lijkt op een woonerf).
Nu nog 2 x links en doorrijden tot u rechts de dubbele deur ziet van Swartsenborgh.
Als u in het bezit bent van een mobiele telefoon, belt u ons dan op dit moment, dan kunnen wij u een
parkeerplaats wijzen.

